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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИКИ ВЗАЮМОПОВ’аЗАНОГО ФОРМУВАННа В 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНО 
ОРІЮНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 
У статті доведено ефективність методики взаюмопов’ѐзаного формуваннѐ в 

майбутніх викладачів англійської мови професійно оріюнтованої компетентності в 
говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності. Закцентовано на 
вагомості урахуваннѐ сутності та структури відповідних компетентностей у процесі 
експериментального навчаннѐ, спрѐмованого на їх формуваннѐ. З метоя оціняваннѐ 
професійно оріюнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної 
компетентності визначено рівні їх сформованості та показники. Оціняваннѐ рівнів 
сформованості професійно оріюнтованої компетентності в говорінні й інформаційно-
комунікаційної компетентності відбувалосѐ перед початком експериментального 
навчаннѐ та післѐ його завершеннѐ з використаннѐм ѐкісних (відкрите спостереженнѐ, 
тестуваннѐ) та кількісних методів дослідженнѐ (непараметричний критерій Манна-
Уітні з обрахунком статистичної значущості різниці вибірок по медіані). 

Ключові слова: професійно оріюнтована компетентність в говорінні, 
інформаційно-комунікаційна компетентність, рівні сформованості компетентності, 
показники сформованості компетентності, ѐкісні та кількісні методи досліджень. 

 
Постановка проблеми. У сучасних вітчизнѐних реаліѐх підвищуятьсѐ 

вимоги до професійної підготовки викладачів іноземних мов, ѐкі на високому 
рівні володіять професійно оріюнтованоя англомовноя комунікативноя 
компетентністя, а отже здатні не лише самі ефективно реалізувати 
міжкультурне спілкуваннѐ, виступаячи при цьому медіаторами культур, а й 
методично коректно організувати навчальний процес із залученнѐм 
ефективних інформаційно-комунікаційних технологій.  

Одним із компонентів англомовної комунікативної компетентності ю 
компетентність у говорінні, ѐка забезпечую ефективне усне спілкуваннѐ з 
урахуваннѐм мовних, мовленнювих, соціокультурних норм, ситуації, 
намірів тощо. 

Аналіз актуальних досліджень. Методології експерименту в 
педагогічних дослідженнѐх присвѐчено праці П. Гурвича (Гурвич, 1980), 
В. Краювського (Краевский, 2001), Я. Пассова (Пассов, 2010). 
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Мета статті – виѐвити ефективність методики взаюмопов’ѐзаного 
формуваннѐ професійно оріюнтованої компетентності в говорінні та 
інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів 
англійської мови. 

Методи дослідження: відкрите спостереженнѐ за комунікативними 
ситуаціѐми професійно оріюнтованого говоріннѐ студентів, тестуваннѐ, 
інтерпретаціѐ кількісних показників рівнів сформованості професійно 
оріюнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної 
компетентності, математично-статистичний аналіз результатів дослідженнѐ 
з метоя доведеннѐ ефективності експериментальної методики. 

Виклад основного матеріалу. Методичний експеримент з перевірки 
ефективності методики взаюмопов’ѐзаного формуваннѐ професійно 
оріюнтованої компетентності в говорінні й інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх викладачів англійської мови тривав впродовж 
першого семестру 2017–2018 н. р. та 2018–2019 н. р. за участі 72 студенти 
першого курсу магістратури англійського відділеннѐ Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатяка у 
процесі викладаннѐ навчальної дисципліни «Практичний курс англійської 
мови», розрахованої на 60 годин аудиторної і 30 годин самостійної роботи. 
Студентів-учасників експериментального навчаннѐ розподілено на 
учасників експериментальної та контрольної групи (по експериментальній 
парі в кожному академічному році). 

Метоя експерименту була перевірка ефективності запропонованої ме-
тодики взаюмопов’ѐзаного формуваннѐ професійно оріюнтованої компетент-
ності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності в майбутніх 
викладачів англійської мови, а відтак – діювості розробленої системи вправ. 

Ефективне виконаннѐ професійних функцій, зокрема реалізації 
професійно оріюнтованого говоріннѐ, вимагаю від сучасного викладача 
англійської мови професійного рівнѐ сформованості інформаційно-
комунікаційної компетентності. 

Професійно оріюнтовану компетентність у говорінні майбутніх виклада-
чів англійської мови, на основі досліджень В. Черниш (Черниш, 2015, с. 153), 
трактуюмо ѐк їх здатність адекватно до ситуації спілкуваннѐ здійснявати 
відбір вербальних і невербальних засобів комунікації під час реалізації 
професійних завдань, й, з урахуваннѐм професійних мотивів, ѐкостей і вмінь, 
успішно організовувати власну усномовленнюву англомовну діѐльність.  

З урахуваннѐм результатів досліджень Н. Морзе, А. Кочарѐн (Морзе та 
Кочарѐн, 2015, с. 20–31) та С. Іванової (Іванова, 2013), інформаційно-
комунікаційну компетентність майбутніх викладачів англійської мови 
трактуюмо ѐк здатність цих фахівців незалежно використовувати 
інформаційно-комунікаційні технології у процесі професійної діѐльності та 
особистісно-професійного розвитку.  
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На основі Загальноювропейських рекомендацій з мовної освіти, 
науковці (Черниш, 2015, с. 137) визначаять такі рівні сформованості 
компетентності в професійно оріюнтованому говорінні: інтродуктивний, 
середній, рубіжний, просунутий, автономний, компетентний. У контексті 
нашого дослідженнѐ беремо до уваги той факт, що на момент вступу на 
навчаннѐ до магістратури випускники бакалаврату – майбутні викладачі 
англійської мови володіять компетентністя в говорінні на просунутому й 
автономному рівнѐх, у своя чергу, компетентністя в професійно оріюнтова-
ному говорінні – щонайменш на рубіжному рівні. Таким чином, вважаюмо за 
доцільне оріюнтуватисѐ на такі рівні сформованості компетентності в 
професійно оріюнтованому говорінні майбутніх викладачів англійської мови в 
умовах магістратури: просунутий, автономний та компетентний. 

На основі аналізу стандартів інформаційно-комунікаційної 
компетентності длѐ викладачів / учителів (ICT, 2008), а також досліджень 
Н. Морзе і А. Кочарѐн (Морзе та Кочарѐн, 2015), визначено рівні 
сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх 
викладачів англійської мови: базовий, поглиблений, професійний.  

З метоя спрощеннѐ процедури користуваннѐ шкалоя рівнів 
сформованості професійно оріюнтованої компетентності в говорінні та 
інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів 
англійської мови в контексті нашого дослідженнѐ було прийнѐте рішеннѐ 
на основі здійсненого аналізу користуватисѐ шкалоя корелѐції рівнів 
сформованості згаданих компетентностей (табл. 1). 

Таблицѐ 1 
Шкала кореляції рівнів сформованості компетентності в професійно 

орієнтованому говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності 
майбутніх викладачів англійської мови 

Рівні сформованості компетентності в 
професійно орієнтованому говорінні 

Рівні сформованості інформаційно-
комунікаційної компетентності 

просунутий базовий 

автономний поглиблений 

компетентний професійний 
 

Зміст експериментального навчаннѐ передбачав взаюмопов’ѐзане 
формуваннѐ в майбутніх викладачів англійської мови професійно оріюнтованої 
компетентності в говорінні й інформаційно-комунікаційної компетентності, 
тобто одночасне опануваннѐ студентами складовими цих компетентностей, а 
саме: декларативними та процедурними знаннѐми, мовленнювими 
навичками, мовленнювими вміннѐми та методичними вміннѐми у процесі 
опануваннѐ технічноя грамотністя, цифровоя грамотністя, інформаційними 
знаннѐми, інформаційними навичками, базовими, комплексними та 
первазивними інформаційно-комунікаційними навичками. Таким чином, 
паралельно формувалисѐ й корелявали: визначені компоненти професійно 
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оріюнтованої компетентності в говорінні на просунутому рівні та визначені 
компоненти інформаційно-комунікаційної компетентності на базовому рівні; 
визначені компоненти професійно оріюнтованої компетентності в говорінні на 
автономному рівні та визначені компоненти інформаційно-комунікаційної 
компетентності на поглибленому рівні; визначені компоненти професійно 
оріюнтованої компетентності в говорінні на компетентному рівні та визначені 
компоненти інформаційно-комунікаційної компетентності на професійному 
рівні. Володіячи усіма компонентами професійно оріюнтованої компетентності 
в говорінні на компетентному рівні й усіма компонентами інформаційно-
комунікаційної компетентності на професійному рівні, майбутні викладачі 
англійської мови в подальшій професійній діѐльності ефективно 
виконуватимуть професійні функції, ролі та обов’ѐзки.  

Експериментальне навчаннѐ, спрѐмоване на взаюмопов’ѐзане 
формуваннѐ професійно оріюнтованої компетентності в говорінні та 
інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської 
мови, проводилось в експериментальних групах і було організоване у три 
етапи: вступний, на ѐкому відбувалосѐ ознайомленнѐ студентів із 
відповідними сервісами і програмами; підготовчий, на ѐкому студенти у 
процесі самостійної роботи знайомилисѐ з навчальним матеріалом, 
запропонованим через певний сервіс (наприклад Moodle, YouTube, Google 
Classroom); основний, на ѐкому відбувалосѐ формуваннѐ і розвиток основних 
компонентів професійно оріюнтованої компетентності в говорінні, зокрема 
вмінь монологічного та діалогічного мовленнѐ паралельно із цілеспрѐмованим 
розвитком інформаційно-комунікаційної компетентності.  

Упродовж визначених етапів реалізовуваласѐ розроблена й 
запропонована система вправ, ѐка вклячаю сім груп вправ: група вправ длѐ 
розвитку вмінь аудіяваннѐ, група вправ длѐ розвитку вмінь читаннѐ, група 
вправ длѐ розвитку вмінь письма, ѐкі доцільно використовувати на 
підготовчому етапі взаюмопов’ѐзаного формуваннѐ професійно 
оріюнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної 
компетентності; група вправ длѐ розвитку вмінь створявати вербальні 
опори й використовувати їх у процесі мовленнѐ, група вправ длѐ розвитку 
логіко-композиційних та мовленнювих умінь продукуваннѐ 
аргументованого висловляваннѐ, група вправ длѐ розвитку вмінь 
монологічного мовленнѐ, група вправ длѐ розвитку вмінь діалогічного 
мовленнѐ, ѐкі доцільно використовувати на основному етапі 
взаюмопов’ѐзаного формуваннѐ професійно оріюнтованої компетентності в 
говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності. 

У процесі експериментального навчаннѐ доведено, що веб-квест 
належить до ефективних засобів формуваннѐ цільових компетентностей. 
Особливоя популѐрністя серед студентів користувалисѐ веб-квести, 
спрѐмовані на вирішеннѐ заданої проблеми шлѐхом збору й аналізу 
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інформації та веб-квести, спрѐмовані на спільне вирішеннѐ певної 
проблеми, що вклячаять рольові, ділові ігри й симулѐції. 

Оціняваннѐ рівнів сформованості професійно оріюнтованої компетент-
ності в говорінні відбувалосѐ перед початком експериментального навчаннѐ 
та післѐ його завершеннѐ на основі відкритого спостереженнѐ за комуніка-
тивноя поведінкоя учасників експериментальних і контрольних груп у кому-
нікативних ситуаціѐх професійно оріюнтованого говоріннѐ викладачів 
англійської мови. Оціняваннѐ рівнѐ сформованості інформаційно-комуніка-
ційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови також здійсня-
валосѐ перед початком експериментального навчаннѐ та післѐ його завер-
шеннѐ на основі тестуваннѐ студентів експериментальних і контрольних груп 
з метоя виѐвленнѐ їх знань щодо можливостей використаннѐ ІКТ у процесі 
навчаннѐ говоріння. З ціюя метоя обґрунтовано критерії оціняваннѐ рівнів 
сформованості професійно оріюнтованої компетентності в говорінні (табл. 2) і 
критерії оціняваннѐ рівнів сформованості інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх викладачів англійської мови (табл. 3), а також їх 
кількісні показники, що вимірявались за допомогоя 100-бальної шкали. 

Таблицѐ 2 
Критерії оцінювання рівнів сформованості професійно орієнтованої 
компетентності в говорінні майбутніх викладачів англійської мови 

Рівень 
сформованості 

професійно 
орієнтованої 

компетентності в 
говорінні 

Критерії сформованості професійно орієнтованої компетентності 
в говорінні 

Просунутий 
рівень 

- демонструю вміннѐ давати чіткі, детальні описи та презентації з 
відповідним виділеннѐм головних положень та релевантними допо-
міжними деталѐми, обґрунтовувати точку зору стосовно обговоря-
ваного, наводити аргументи, систематизовано розгортати аргументи 
та надавати уточнявальні деталі на користь висловленої думки; 
- демонструю здатність брати активну участь у неофіційних 
обговореннѐх у знайомих ситуаціѐх 

Автономний 
рівень 
 

- демонструю вміннѐ вступати в діалог та чергувати репліки, 
завершувати розмову за необхідності; 
- демонструю здатність спілкуватисѐ з певним ступенем вільності 
та спонтанності;  
- демонструю вміннѐ керувати розмовоя: здійснявати зворотній 
зв’ѐзок та ефективну взаюмодія; 
- демонструю здатність ефективно використовувати слова-зв’ѐзки;  
- демонструю здатність легко долати труднощі, вдаячись до 
перафразу 

Компетентний 
рівень 

- демонструю вміннѐ давати чіткі, детальні описи, презентації, 
інтегруячи підтеми, викладаячи певні точки зору з додатковими 
положеннѐми, причинами та відповідними прикладами, 
завершуячи відповідними висновками; 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 1 (85) 

8 

- демонструю вміннѐ вільно та спонтанно спілкуватисѐ; 
- демонструю вміннѐ вільно керувати розмовоя: здійсненнѐ 
зворотнього зв’ѐзку та ефективної взаюмодії; 
- демонструю здатність брати активну участь у неофіційних та 
офіційних обговореннѐх у незнайомих ситуаціѐх 

 

Таблицѐ 3 
Критерії оцінювання рівнів сформованості інформаційно-комунікаційної 

компетентності майбутніх викладачів англійської мови 
Рівні 

сформованості 
інформаційно-
комунікаційної 
компетентності 

Критерії сформованості інформаційно-комунікаційної 
компетентності 

Базовий рівень - демонструю базові інформаційно-комунікаційні знаннѐ й 
навички використаннѐ базових інформаційно-комунікаційних 
інструментів (базові знаннѐ апаратури комп’ятера, комп’ятерних 
мереж та їх використаннѐ; знаннѐ загальних принципів роботи 
різних операційних систем та вміннѐ працявати на комп’ятерах, 
що працяять під управліннѐм різних операційних систем; знаннѐ 
загальних принципів роботи з основними сервісами Інтернет та 
вміннѐ їх використовувати длѐ комунікації, співпраці, пошуку 
інформації, організації діѐльності та поширеннѐ результатів 
професійної діѐльності; розуміннѐ базових принципів безпечної 
роботи в мережі Інтернет та захисту даних; уміннѐ виконувати 
основні операції з папками і файлами; уміннѐ опрацьовувати дані 
в середовищах: текстового процесора, графічного редактора, 
табличного процесора; уміннѐ застосовувати засоби захисту 
даних; уміннѐ працявати з антивірусними програмами); 
розуміннѐ впливу використаннѐ інформаційно-комунікаційних 
технологій на навчальні результати студентів та підвищеннѐ їх 
мотивації до навчаннѐ; знаннѐ й дотриманнѐ положень про захист 
авторських прав при публікації чи використанні е-контенту; уміннѐ 
визначати інформаційно-комунікаційні технології, необхідні длѐ 
досѐгненнѐ цілей навчаннѐ; навички участі у групових ініціативах, 
навички створеннѐ електронних навчальних курсів, навички 
представленнѐ результатів власної професійної діѐльності на 
основі використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій, 
навички створеннѐ власного е-портфоліо 

Поглиблений 
рівень 

- демонструю навички системного використаннѐ інформаційно-
комунікаційних технологій, уміннѐ використаннѐ інформаційно-
комунікаційних технологій длѐ розвитку критичного мисленнѐ; 
уміннѐ вирішеннѐ проблем і організації навчальної діѐльності за 
допомогоя інформаційно-комунікаційних технологій; уміннѐ 
використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій длѐ 
створеннѐ дидактичного матеріалу й навчальних ресурсів, 
електронних навчальних курсів; навички використаннѐ 
інформаційно-комунікаційних технологій длѐ спільної роботи зі 
студентами та колегами; уміннѐ організації і проведеннѐ вебінарів з 
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метоя досѐгненнѐ цілей навчаннѐ; розуміннѐ і вміннѐ аналізу 
принципів використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій у 
власній діѐльності; уміннѐ аналізу перешкод, ѐкі виникаять під час 
використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій у власній 
діѐльності та вміннѐ пошуку ефективних шлѐхів вирішеннѐ проблем; 
знаннѐ етичних норм спілкуваннѐ в Інтернеті, зокрема – у чатах, та їх 
дотриманнѐ в електронній комунікації; уміннѐ розвивати власне 
персональне навчальне середовище; уміннѐ знаходити інноваційні 
методи та форми підвищеннѐ ѐкості результатів професійного 
розвитку засобами інформаційно-комунікаційних технологій) 

Професійний 
рівень 

- демонструю уміннѐ розробки стратегій інформатизації навчального 
процесу з використаннѐм об’юктно-оріюнтованих динамічних 
навчальних середовищ університету, уміннѐ постійного оновленнѐ е-
портфоліо, уміннѐ створеннѐ та підтримки відкритих навчальних 
ресурсів, навички участі й уміннѐ координації проектів професійного 
розвитку, навички участі у відкритих он-лайн-курсах; організаціѐ 
навчальних семінарів, курсів, вебінарів, програм та проектів з 
використаннѐм інформаційно-комунікаційних технологій; знаннѐ 
особливостей роботи з основними сервісами Web 2.0, Web 3.0; 
уміннѐ розробки і проведеннѐ телекомунікаційних навчальних 
проектів; навички представленнѐ результатів навчальних досѐгнень 
студентів у виглѐді діаграм та графіків; уміннѐ створеннѐ і підтримки 
власного блогу, вікі-сторінки, персонального освітнього середовища; 
уміннѐ створеннѐ соціальних співтовариств та мереж; уміннѐ 
створеннѐ та підтримки відкритих навчальних ресурсів; уміннѐ 
створеннѐ та підтримки відкритих навчальних ресурсів; уміннѐ 
консультуваннѐ колег з питань використаннѐ інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному процесі; уміннѐ 
проведеннѐ семінарів длѐ колег з проблем інтегруваннѐ 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, з 
методичних та організаційних питань використаннѐ інформаційно-
комунікаційних технологій 

 

Інтерпретаціѐ результатів експериментального дослідженнѐ 
здійсняваласѐ наступним чином. 

Оскільки в кожній групі було менш ѐк 20 спостережень, доцільно 
припустити, що розподіл ю ненормальним, і длѐ встановленнѐ статистичної 
значущості різниці двох незалежних вибірок використовувати 
непараметричний критерій Манна-Уітні, у ѐкому статистична значущість 
різниці двох вибірок обраховуютьсѐ по медіані. Наступний крок передбачав 
порівнѐннѐ медіан відсоткового приросту балів у експериментальних та 
контрольних групах. 

За даними таблиці 4 можемо спостерігати, що різницѐ медіан рівнів 
сформованості професійно оріюнтованій компетентності в говорінні у 
студентів експериментальної та контрольної груп на етапі 
передекспериментального оціняваннѐ у 2017–2018 н. р. ю статистично 
незначущоя, оскільки математичне сподіваннѐ ю більшим за 0,05. 
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Таблицѐ 4 
Різниця медіан рівнів сформованості професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні в експериментальній та контрольній групах на 
етапі передекспериментального оцінювання у 2017-2018 н. р. 

2017-2018 н. р., етап 
передекспериментального оціняваннѐ 

Математичне сподіваннѐ по U-критерія 
Манна-Уітні 

професійно оріюнтована компетентність 
у говорінні 

0,680851527 

 

За даними таблиці 5 можемо спостерігати, що різницѐ медіан рівнів 
сформованості професійно оріюнтованій компетентності в говорінні у 
студентів експериментальної та контрольної груп на етапі 
післѐекспериментального оціняваннѐ у 2017–2018 н. р.ю статистично 
значущоя, оскільки математичне сподіваннѐ ю меншим за 0,05.  

Таблицѐ 5 
Різниця медіан рівнів сформованості професійно орієнтованій 

компетентності в говорінні в експериментальній та контрольній групах на 
етапі післяекспериментального оцінювання у 2017–2018 н. р. 

2017–2018 н. р., етап 
післѐекспериментального оціняваннѐ 

Математичне сподіваннѐ по U-критерія 
Манна-Уітні 

професійно оріюнтована компетентність 
у говорінні 

0,00000164176139 

 

За період експериментального навчаннѐ, ѐке проводилосѐ у 2017–
2018 н. р., у студентів контрольної групи кількісні показники рівнѐ 
сформованості професійно оріюнтованої компетентності в говорінні зросли 
на 53 % по медіані, тоді ѐк у студентів експериментальної групи кількісні 
показники рівнѐ сформованості професійно оріюнтованої компетентності в 
говорінні зросли на 83 % по медіані (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зростаннѐ кількісних показників рівнѐ сформованості 

професійно оріюнтованої компетентності в говорінні у студентів 
експериментальної та контрольної груп за період експериментального 
навчаннѐ у 2017–2018 н. р. у відсотках по медіані 

 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 1 (85) 

11 

За даними таблиці 6 можемо спостерігати, що різницѐ медіан 
кількісних показників рівнѐ сформованості інформаційно-комунікаційної 
компетентності у студентів експериментальної та контрольної груп на етапі 
передекспериментального оціняваннѐ в 2017–2018 н. р. ю статистично 
значущоя, оскільки математичне сподіваннѐ ю меншим за 0,05. 

Таблицѐ 6 

2017–2018 н. р., етап 
передекспериментального оціняваннѐ 

Математичне сподіваннѐ по U-критерія 
Манна-Уітні 

інформаційно-комунікаційна 
компетентність 

0,00682873806 

 

За даними таблиці 7 можемо спостерігати, що різницѐ медіан 
кількісних показників рівнѐ сформованості інформаційно-комунікаційної 
компетентності у студентів експериментальної та контрольної груп на етапі 
післѐекспериментального оціняваннѐ у 2017-2018 н. р. ю статистично 
значущоя, оскільки математичне сподіваннѐ ю меншим за 0,05. 

Таблицѐ 7 

2017–2018 н. р., етап 
післѐекспериментального оціняваннѐ 

Математичне сподіваннѐ по U-критерія 
Манна-Уітні 

інформаційно-комунікаційна 
компетентність 

0,000000322968613 

 

За період експериментального навчаннѐ, ѐке проводилосѐ у 2017–-
2018 н. р., у студентів контрольної групи кількісні показники рівнѐ 
сформованості інформаційно-комунікаційній компетентностівзагалі не 
зросли по медіані, тоді ѐк у студентів експериментальної групи кількісні 
показники рівнѐ сформованості інформаційно-комунікаційній 
компетентності зросли на 268 % по медіані (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зростаннѐ кількісних показників рівнѐ сформованості 

інформаційно-комунікаційної компетентності у студентів 
експериментальної та контрольної груп за період експериментального 
навчаннѐ у 2017–2018 н. р. у відсотках по медіані 
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Отримані дані експериментального дослідженнѐ, проведеного у 
першому семестрі 2018-2019 н. р. інтерпретовано наступним чином. 

За даними таблиці 8 можемо спостерігати, що різницѐ медіан 
кількісних показників рівнѐ сформованості професійно оріюнтованій 
компетентності в говорінні у студентів експериментальної та контрольної 
груп на етапі передекспериментального оціняваннѐ ю статистично 
незначущоя, оскільки математичне сподіваннѐ ю більшим за 0,05. 

Таблицѐ 8 
Різниця медіан кількісних показників рівня сформованості професійно 

орієнтованій компетентності в говорінні 
у студентів експериментальної та контрольної груп 

на етапі передекспериментального оцінювання у 2018–2019 н.р. 

2018–2019 н. р., етап 
передекспериментального оціняваннѐ 

Математичне сподіваннѐ по U-
критерія Манна-Уітні 

професійно оріюнтована компетентність в 
говорінні 

0,140392472 

 

За даними таблиці 9 можемо спостерігати, що різницѐ медіан 
кількісних показників рівнів сформованості професійно оріюнтованої 
компетентності в говорінні у студентів експериментальної та контрольної груп 
на етапі післѐекспериментального оціняваннѐ у 2018–2019 н. р. ю статистично 
значущоя, оскільки математичне сподіваннѐ ю меншим за 0,05.  

Таблицѐ 9 
Різниця медіан кількісних показників рівнів сформованості 

професійно орієнтованої компетентності в говорінні 
у студентів експериментальної та контрольної груп на етапі 

післяекспериментального оцінювання у 2018–2019 н. р. 

2018–2019 н. р., етап 
післѐекспериментального оціняваннѐ 

Математичне сподіваннѐ по U-критерія 
Манна-Уітні 

професійно оріюнтована компетентність в 
говорінні (2 етап) 

0,00000603641331 

 

За період експериментального навчаннѐ у 2018–2019 н. р. кількісні 
показники рівнів сформованості професійно оріюнтованої компетентності в 
говорінні у студентів контрольної групизросли близько на 41 % по медіані, 
тоді ѐк у студентів експериментальної групи– на 88 % по медіані (рис. 3). 
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Рис. 3. Зростаннѐ кількісних показників рівнів сформованості 

професійно оріюнтованої компетентності в говорінні у студентів 
експериментальної і контрольної груп за період експериментального 
навчаннѐ у 2018–2019 н. р. у відсотках по медіані 

 

За даними таблиці 10 можемо спостерігати, що різницѐ медіан 
кількісних показників рівнів сформованості інформаційно-комунікаційної 
компетентності у студентів експериментальної та контрольної груп на етапі 
передекспериментального оціняваннѐ у 2018–2019 н. р. ю статистично 
значущоя, оскільки математичне сподіваннѐ ю меншим за 0,05. 

Таблицѐ 10 
Різниця медіан кількісних показників рівнів сформованості 
інформаційно-комунікаційної компетентності у студентів 

експериментальній та контрольної груп на етапі 
передекспериментального оцінювання у 2018–2019 н. р. 

2018–2019 н. р., етап 
передекспериментального оціняваннѐ 

Математичне сподіваннѐ по U-критерія 
Манна-Уітні 

інформаційно-комунікаційна 
компетентність (1 етап) 

0,00107630465 

 

За даними таблиці 11 можемо спостерігати, що різницѐ медіан 
кількісних показників рівнів сформованості інформаційно-комунікаційної 
компетентності у студентів експериментальної та контрольної груп на етапі 
післѐекспериментального оціняваннѐ у 2018–2019 н. р.ю статистично 
значущоя, оскільки математичне сподіваннѐ ю меншим за 0,05. 

Таблицѐ 11 

2018-2019 н. р., етап 
післѐекспериментального оціняваннѐ 

Математичне сподіваннѐ по U-критерія 
Манна-Уітні 

інформаційно-комунікаційна 
компетентність 

0,000000148075139 

 

За період експериментального навчаннѐ у 2018-2019 н. р. у студентів 
контрольної групи кількісні показники рівнів сформованості інформаційно-
комунікаційної компетентності взагалі не зросли у відсотках по медіані, 
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тоді ѐк у студентів експериментальної групиці показники зросли на 275 % 
по медіані (рис. 4). 

 

Рис. 4. Зростаннѐ кількісних показників рівнів сформованості 
інформаційно-комунікаційної компетентності у студентів 
експериментальної і контрольної груп за період експериментального 
навчаннѐ у 2018–2019 н. р. у відсотках по медіані 

 

Висновки. На основі здійсненого аналізу можемо зробити висновки 
про те, що отримані результати дослідженнѐ ю схожими ѐк за період 
експериментального навчаннѐ у 2017–2018 н. р., так і за період навчаннѐ у 
2018–2019 н. р. Можемо констатувати відсутність статистичної значущості 
різниці між кількісними показниками рівнів сформованості професійно 
оріюнтованої компетентності в говорінні у студентів контрольної та 
експериментальної груп на етапі передекспериментального оціняваннѐ. 
Проте, чітко простежуютьсѐ статистична значущість різниці між кількісними 
показниками рівнів сформованості професійно оріюнтованої компетентності в 
говорінні у студентів контрольної та експериментальної груп на етапі 
післѐекспериментального оціняваннѐ. Щодо сформованості інформаційно-
комунікаційної компетентності, статистична значущість різниці між 
кількісними показниками рівнів сформованості інформаційно-комунікаційної 
компетентності у студентів контрольної та експериментальної груп була 
встановлена ѐк на етапі передекспериментального оціняваннѐ, так і на етапі 
післѐекспериментального оціняваннѐ, проте тут можемо констатувати 
значний прогрес у прирості кількісних показників рівнів сформованості 
інформаційно-комунікаційної компетентності у відсотках по медіані у 
студентів експериментальної групи та повну відсутність прогресу у прирості 
кількісних показників рівнів сформованості інформаційно-комунікаційної 
компетентності у відсотках по медіані у студентів контрольної групи. Післѐ 
проведеннѐ експериментального навчаннѐ ѐк у 2017–2018 н. р., так і у 2018–
2019 н. р. більшість студентів експериментальної групи демонстрували 
володіннѐ професійно оріюнтованоя компетентністя в говорінні на 
компетентному рівні й інформаційно-комунікаційноя компетентністя на 
професійному рівні. Таким чином, за допомогоя використаних ѐкісних та 
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кількісних емпіричних методів дослідженнѐ встановлено ефективність 
експериментальної методики взаюмопов’ѐзаного формуваннѐ професійно 
оріюнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх викладачів англійської мови. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в розробленні 
методики взаюмопов’ѐзаного формуваннѐ в майбутніх викладачів 
англійської мови професійно оріюнтованої компетентності у письмі та 
інформаційно-комунікаційної компетентності.  
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РЕЗЯМЕ 
Бурак Марьяна. Эффективность методики взаимосвѐзанного формированиѐ у 

будущих преподавателей английского ѐзыка профессионально ориентированной 
компетентности в говорении и информационно-коммуникационной компетентности. 

В статье доказана эффективность методики взаимосвѐзанного 
формированиѐ у будущих преподавателей английского ѐзыка профессионально 
ориентированной компетентности в говорении и информационно-
коммуникационной компетентности. Акцентировано на важности учета сущности 
и структуры соответствуящих компетенций в процессе экспериментального 
обучениѐ, направленного на их формирование. С целья оценки профессионально 
ориентированной компетентности в говорении и информационно-
коммуникационной компетентности определены уровни их сформированности и 
соответсвуящие показатели. Оценивание уровней сформированности 
профессионально ориентированной компетентности в говорении и 
информационно-коммуникационной компетентности происходило перед началом 
экспериментального обучениѐ и после его завершениѐ с использованием 
качественных (открытое наблядение, тестирование) и количественных методов 
исследованиѐ (непараметрический критерий Манна-Уитни с расчетом 
статистической значимости разницы выборок по медиане). 

Ключевые слова: профессионально ориентированнаѐ компетентность в 
говорении, информационно-коммуникационнаѐ компетентность, уровни 
сформированности компетентности, показатели сформированности 
компетентности, качественные и количественные методы исследований. 

 
SUMMARY 

Burak Maryana. Effectiveness of methodology of an interrelated building in future 
English language teachers of professionally oriented competence in speaking and 
information and communication competence. 

In the article the effectiveness of methodology of an interrelated building in future 
English language teachers of professionally oriented competence in speaking and information 
and communication competence has been proved. It focuses on the importance of essence and 
structure of the above mentioned competences during experimental training. The levels and 
indicators of professionally oriented competence in speaking and information and 
communication competence have been defined to evaluate them. The levels of acquisition of 
professionally oriented competence in speaking are advanced, autonomous and competent 
one. Consequently, the levels of acquisition of information and communication competence are 
presented by basic, profound, and professional one. The evaluation criteria of the levels of 
professionally oriented competence in speaking and information and communication 
competence have been grounded. Experimental training is aimed at an interrelated building of 
professionally oriented competence in speaking and information and communication 
competence of future English language teachers; it was conducted in experimental groups and 
was organized in three stages. Along with stipulated stages an elaborated system of exercises 
has been implemented. During experimental training it has been proved that web-quest 
belongs to the effective tools of building the stated competences. The evaluation of levels of 
professionally oriented competence in speaking and information and communication 
competence was done before experimental training and after its completion which was based 
on an open observation for communicative behaviour of the experimental and control groups 
in communicative situations of professionally oriented speaking of English language teachers 
and testing students’ knowledge and capabilities to use ICT while teaching speaking. 
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Qualitative research methods (open observation, testing) and quantitative research methods 
(nonparametric Mann-Whitney’s criterion with calculation of statistical difference of samples 
along median) are used. 

Key words: professionally oriented competence in speaking, information and 
communication competence, levels of acquisition of competences, indicators, qualitative and 
quantitative research methods.  
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКА ДЛа 
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

 

Автори, аналізуячи компетентністну спрѐмованість сучасного підручника з 
другої іноземної мови, зазначаять відсутність соціокультурної інформації про 
видатних педагогів України, ѐка ю необхідноя длѐ розширеннѐ картини світу та 
формуваннѐ професійної компетентності майбутніх фахівців. У статті 
висвітляятьсѐ можливості актуалізації такого матеріалу: подаютьсѐ аналіз 
фрагменту експериментального підручника, в ѐкому цей дидактичний матеріал 
використовуютьсѐ під час засвоюннѐ конкретної граматичної теми, окресляютьсѐ 
його виховний потенціал. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, механізми засвоюннѐ другої 
близькоспорідненої мови, навчально-виховний потенціал текстів, система вправ, 
видатний український педагог В. Сухомлинський. 

 

Постановка проблеми. У процесі навчаннѐ другої іноземної мови 
студенти-іноземці оволодіваять низкоя компетенцій, що складаять їхня 
комунікативну компетентність: 

– лінгвістична компетенціѐ, що полѐгаю у знанні лексичних одиниць та 
володінні граматичними правилами; 

– соціолінгвістична компетентність, що потрактовуютьсѐ науковцѐми ѐк 
здатність використовувати лінгвістичні одиниці у відповідності до 
ситуації; 

– дискурсивна компетенціѐ – здатність зрозуміти зв’ѐзність окремих 
висловлень в певних комунікативних моделѐх; 

 




